
 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

 

ORDONANŢĂ  

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice  

 

 

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

 

Protecţia, conservarea şi utilizarea durabilă a patrimoniului natural sunt 

obiective de interes public major şi totodată obiective fundamentale ale 

politicii pentru protecţia mediului şi ale strategiei naţionale pentru dezvoltare 

durabilă.  

 

Protecţia, conservarea şi ameliorarea calităţii mediului, incluzând 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice sunt probleme de 

interes public major, având în vedere că, aşa cum este recunoscut în toată 

lumea, componentele diversităţii biologice care formează capitalul natural, 

asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare 

societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile. 

 

Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în 

Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea 

corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în 

Uniune a intrat în vigoare în data de 16 aprilie 2014. Conform art. 6 din acest 

Regulament “(1)   Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe 

autorități competente ca fiind responsabile pentru aplicarea prezentului 

regulament. Statele membre informează Comisia cu privire la denumirile și 

adresele autorităților lor competente începând cu data intrării în vigoare a 

prezentului regulament. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre 

fără întârziere nejustificată orice modificări ale denumirilor sau ale adreselor 

autorităților competente”. Totodată, art. 11 al aceluiași regulament stipulează 

că “(1) Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile care se aplică în 

cazul încălcării articolelor 4 și 7 și iau toate măsurile necesare pentru a 

asigura aplicarea acestora”.  

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii 

speciilor alogene invazive a fost adoptat în 22 octombrie 2014. Conform 

prevederilor art. 24 “(2) Până la 5 noiembrie 2015, statele membre notifică 

Comisiei și informează celelalte state membre cu privire la autoritățile 

competente responsabile cu aplicarea prezentului regulament.”. Totodată, art. 

30 stipulează că “(1) Statele membre stabilesc dispozițiile referitoare la 

sancțiunile aplicabile în caz de încălcări ale prezentului regulament. Statele 



membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura aplicarea dispozițiilor 

respective.”  

 

Astfel, pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin României ca stat membru al 

UE, este necesară adoptarea prezentei ordonanțe de urgență. 

11. În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acestuia 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Schimbări 

preconizate 

 

Prezentul proiect de act normativ oferă premizele necesare pentru 

implementarea Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind măsurile de conformitate destinate 

utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la 

resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care 

rezultă din utilizarea acestora în Uniune și a Regulamentului (UE) nr. 

1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și 

gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive 

 

 

3.  Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul 

     macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1.1 Impactul    asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2.  Impactul    asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Impactul   social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4.  Impactul asupra 

mediului 

Prin instituirea acestei modificări impactul va fi unul semnificativ pozitiv. 

 

5.  Alte informaţii  Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a -Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 



Indicatori 

 

Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

 

Media pe 5 ani 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilorsociale de stat: 

(i) contribuţiide asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact financiar 

plus/ minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/ sau cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 



1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare, ce vor fi  

 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii  Nu au fost identificate.  

 

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare 

a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 



5. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea de noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordonanţă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele 

interesate şi de către Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre aprobare. 
 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

Cristiana PAȘCA PALMER 

 

 

 

                                                        AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

Ministrul Afacerilor Interne  

Petre TOBĂ 

 

 

 

 

 

 

Viceprim-ministru 

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, 

Vasile DÎNCU 

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Achim IRIMESCU 

 

 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice 

Anca Dana DRAGU 

Ministrul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice 

Adrian CURAJ 

 

 

 

 

Ministrul Justiţiei 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretar de Stat,                                                                                       Președinte ANPM 

Viorel Traian LASCU                                                                           Toma Florin PETCU                                                                                

 

 

 

 

Secretar General,  

Teodor DULCEAȚĂ 

 

                                          

                                 

                                

Direcţia Juridică 
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Direcția Economico-Financiară 

Director, Nicoleta POPESCU                                                                                                  

 

 

Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale 

Director General, Liliana BARA 

 

 

 

Direcţia Biodiversitate 

Director, Adi CROITORU 

           

 

 

Elaborat Nicolae Manta, consilier superior 


